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6.3Conclusies

Dit proefschrift

Op basis van onze DTI studies naar de integriteit van de witte stof bij
patiënten met een eerste of tweede psychotische episode in het kader
van schizofrenie of aanverwante stoornis, and in patiëntenmet een ultra-
hoog risico op psychose, kunnen we het volgende concluderen:

. Er zijn geen witte stof afwijkingen van de middelste delen van het
corpus callosum, van een voorste deel en de rugzijde van het cin-
gulum, van de uncinatus en de arcuatus bundel, detecteerbaarmet
DTI in de vroege fase van schizofrenie of schizoaffectieve stoornis
of in de ultra-hoog-risico toestand bij mannen (Peters et al. ).

. Er is verminderde fractionele anisotropie in de witte stof van de
frontaal kwab bij mannen met een ultra-hoog-risico op psychose,
en mogelijk ook bij mannen in de vroege fase van schizofrenie of
schizoaffectieve stoornis. Frontale fractionele anisotropie afwij-
kingen vormen mogelijk een risico factor voor psychose (Peters
et al. a).

. Er is verminderde fractionele anisotropie in de witte stof van de
temporale en parietale kwabben in de vroege fase van schizofrenie
of schizoaffectieve stoornis. Dit suggereert samen met de bevin-
dingen in punt  dat afwijkingen in deze gebieden geassocieerd
zijn met het ontwikkelen van psychose (Peters et al. a).

. Fractionele anisotropie in demiddelste delen van het corpus callo-
sum, van een voorste deel en de rugzijde van het cingulum, en van
de uncinatus en de arcuatus bundel, verschillen niet tussen man-
nelijke ultra-hoog-risico (UHR) patiënten die later een psychose



162 | Nederlandse samenvatting & conclusies

ontwikkelen en UHR patiënten die geen psychose ontwikkelen.
Dus, de integriteit van deze bundels lijkt niet verstoord voor aan-
vang van de eerste psychose, en fractionele anisotropie in deze
bundels is geen voorspellende biologische marker voor psychose
in UHR patienten (Peters et al. ).

. Patiënten met recent ontstane schizofrenie of verwante stoor-
nis en cannabisgebruik in de adolescentie (voor het e jaar)
hebben verhoogde fractionele anisotropie in de uncinatus bun-
del, in de voorste capsula interna en in de frontale witte stof, in
vergelijking met patiënten zonder cannabisgebruik in de adoles-
centie en gezonde controle personen (Peters et al. b). Patiën-
ten met recent ontstane schizofrenie met cannabisgebruik in de
vroege adolescentie (voor het e jaar) hebbennormale fractionele
anisotropie in de witte stof, terwijl patiënten die cannabis naïef
zijn mogelijk verminderde fractionele anisotropie in het achterste
deel van het corpus callosum hebben, in vergelijking met gezonde
controles (Dekker, Schmitz, Peters et al. ).
Deze bevindingen wijzen op een verband tussen vroeg cannabis-
gebruik en normale of verhoogde fractionele anisotropie in de
witte stof, enmogelijk eenmeer verstoorde integriteit van dewitte
stof in cannabis naïeve schizofrenie patiënten. Dit ondersteunt de
hypothese dat bij patiëntenmet schizofrenie en vroeg cannabisge-
bruik andere ziektemechanismen een rol spelen dan bij cannabis
naïeve patiënten of patiënten met laat begin van cannabisgebruik.

. Totale concentratie van meervoudig onverzadigde vetzuren in de
membranen van rode bloedcellen hangt samen met fractionele
anisotropie in de uncinatus bundel. Onverzadigde vetzuren zijn
mogelijk belangrijk voor de myelinisatie van de witte stof of voor
onderhoud van het myeline (Peters et al. c).

Algemene conclusies op basis van DTI studies in de vroege
fase van schizofrenie

Opditmoment is er een substantiële hoeveelheidDTI resultaten beschik-
baar over de vroege fase van schizofrenie. Op basis van onze resultaten en
de resultaten van andere onderzoeken kunnen we concluderen dat DTI
afwijkingen in de witte stof van patiënten met recent-ontstane schizofre-
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nie minder robuust zijn dan in chronische patiënten. Dit suggereert dat
na openbaring van de ziekte meer witte stof afwijkingen optreden. Er
zijn ook indicaties voor een versneld verouderingsproces van de witte
stof bij schizofrenie. Een beperkt aantal DTI studies zijn gedaan bij in-
dividuen met een hoog risico op schizofrenie, maar samen met DTI stu-
dies in personen met een genetisch risico op schizofrenie (bijv. kinderen
van schizofrenie patiënten) wijzen de resultaten er op dat frontale DTI
afwijkingen een kwetsbaarheid voor psychose weerspiegelen, en tem-
porale afwijkingen geassocieerd zijn met het daadwerkelijk ontwikke-
len van psychose. Daarnaast lijken DTI afwijkingen toe te nemen rond
het ontstaan van de eerste psychose. Deze bevindingen suggereren dat
vroege interventies mogelijk kunnen helpen om de witte stof integriteit
te beschermen bij schizofrenie. In zowel patiënten met een hoog risico
op schizofrenie als in patiënten met recent-ontstane schizofrenie is er
een behoorlijke variatie in de bevindingen en er zijn weinig genetische en
omgevingsfactoren bekend die dit kunnen verklaren. Verschillen in ge-
bruikte DTI methodes en patiënten kenmerken kunnen dit mogelijk ver-
klaren. De gevonden effecten van adolescent cannabisgebruik op FA zijn
inconsistent; cannabis is mogelijk alleen geassocieerd met DTI afwijkin-
gen en heeft zelf geen effect op de witte stof, en sommige resultaten sug-
gereren zelfs een beschermende rol van cannabis. Huidig onderzoek laat
weinig effect van medicatie op FA zien in patiënten met recent-ontstane
schizofrenie, maar hier is meer onderzoek naar nodig. De functionele
gevolgen van DTI veranderingen in de witte stof zijn weinig onderzocht,
maar psychotische symptomenneigen geassocieerd te zijnmet lokaal ver-
hoogde FA waardes, terwijl negatieve symptomen en cognitieve dysfunc-
ties samenhangen met FA afnames. Omdat directe vergelijkingen met de
hersenen niet mogelijk zijn, is het niet precies bekend welke witte stof
veranderingen ten grondslag liggen aan de gevonden DTI afwijkingen.

Toekomstig onderzoek

Gezien de resultaten en conclusies van dit proefschrift is diffusie ten-
sor imaging een waardevol instrument gebleken voor het verschaffen van
meer inzicht in de onderliggende hersenafwijkingen die betrokken zijn
bij het ontstaan van schizofrenie. Desalniettemin blijven veel vragen nog
onbeantwoord en is meer onderzoek nodig. Longitudinale DTI onder-
zoeken in UHR patiënten, waarbij de witte stof onderzocht wordt voor
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en na de eerste psychose, kunnen meer inzicht verschaffen in de rol van
de witte stof afwijkingen in het ontwikkelen van schizofrenie. Witte stof
banen die een kwetsbaarheid voor psychose geven, en banen die geas-
socieerd zijn met het ontwikkelen van een psychose, of die beschadigd
raken tijdens de eerste psychose, kunnen geïdenti ceerd worden. De
rol van verschillende patiënten kenmerken (geslacht, leeftijd, cannabis-
gebruik, symptoomdimensies) bij DTI afwijkingen kunnen onderzocht
worden. Vervolg DTI scans kunnen gedaan worden om het beloop van
witte stof afwijkingen te onderzoeken na de eerste psychose, evenals de
factoren die hier van invloed op zijn, bijvoorbeeld genetische variaties,
membraan vetzuur concentraties, cannabisgebruik, en medicatie. DTI
kan gecombineerd worden met andere MRI technieken om meer inzicht
te krijgen in de microstructurele witte stof afwijkingen die ten grond-
slag liggen aan DTI veranderingen tijdens het ontstaan en het beloop van
schizofrenie.


